
TRĂIEȘTE, IMPLICĂ-TE, 
DECIDE!

20%
Locuitori străini

cu drept de vot
în localitate

1 din 5 
locuitori dintr-o localitate 
sunt străini/e cu drept de vot în alegerile 
locale, dacă se înscriu în prealabil 
pe listele electorale?

Află mai multe la:
www.mont-roig.cat/es/elecciones

977 837 005

ÎNSCRIE-TE ACUM ȘI PARTICIPĂ!
Viitorul nostru este și
în mâinile tale.

Știai că...

mont-roig .cat



Dacă ești cetățean al unei țări din UE sau al unei țări cu care există un acord de reciprocitate 
și îndeplinești cerințele necesare, ai dreptul de a vota la următoarele alegeri locale de pe 28 
mai 2023. Înscrierea pe listele electorale este obligatorie pentru a putea vota!

▪ Să ai peste 18 ani și să nu fii privat 
de dreptul la vot

▪ Să fii înscris în Registrul municipal 
de locuitori

▪ Să deții Permisul de reședință în 
Spania (doar pentru cetățenii 
extracomunitari)

▪ Să fi locuit în mod legal pe teritoriul 
Spaniei timp de 5 ani la depunerea 
cererii (doar cetățenii 
extracomunitari) sau 3 ani în ziua 
votului pentru cetățenii ai Norvegiei 
și Regatului Unit

▪ Să îndeplinești toate cerințele 
stabilite în respectivul acord

▪ Pe internet la 
www.mont-roig.cat/es/elecciones

▪ La birourile de informații de la 
Primărie (OMAC)

▪ Prin poștă, returnând scrisoarea 
trimisă de Institutul Național de 
Statistică (INE) sau, în persoană, la 
sediul INE

Care sunt cerințele 
necesare?

Cum te poți înscrie 
pentru a vota?

INSCRIU-TE JA I PARTICIPA!
El nostre futur també està
a les teves mans.

UNIUNEA EUROPEANĂ i Germania i Belgia i Croația i Danemarca i Franța i Irlanda i Letonia i Luxemburg i Țări i  Olanda i 
Suedia i Bulgaria i Slovacia i Estonia i Grecia i Malta i Polonia i Republica Cehă i Austria i Cipru i Slovenia i Finlanda i 
Ungaria i Italia i Lituania i Portugalia i România i ALTELE i Bolivia i Capul Verde i Chile i Columbia i Coreea i Ecuador  i 
Norvegia i Noua Zeelandă i Paraguay i Peru Islanda i Trinidad și Tobago i Regatul Unit

▪ Până pe 30 ianuarie dacă ești 
cetățean al UE

▪ Până pe 15 ianuarie 2023 pentru 
celelalte naționalități

Până când te poți 
înscrie?

Țări cu drept de vot


